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A múlt hét vége a könyv je
gyében telt országszerte. A köny
vek olvasása az elektronikus mé
diák korában is pótolhatatlan. Aki 
nem olvas, az kimarad a felhőtlen 
kikapcsolódásból, kimarad abból, 
hogy többet „lásson", értsen, hall
jon a körülötte lévő világból. Kima
rad abból, hogy mesebeli világokba 
látogasson, amelyekről gyermekko
rában talán ő is álmodozott. Nem 
fogja tudni, milyen meghitt él
mény egy könyvvel félrevonulni és 
benne elmélyülni. Nem fogja meg
tudni, mekkora tudást rejtenek ma
gukba a könyvek.

A személyiség fejlődésének és 
formálódásának ma is az olvasás az 
egyik legfontosabb eszköze. Ha ol
vasunk, dolgozik a fantáziánk, éle
sedik a gondolkodásunk, a szerep
lőkkel vagy a nézetekkel azonosu
lás vagy szembesülés mással alig 
pótolható szellemi edzés.

Az olvasás megszabadítja az em
bert a hétköznapok nehezen elfo
gadható rutinjától,  kényszereitől. 
Lehetőséget teremt, hogy az olva
só személyes problémáit bizonyos 
távolságból szemlélje, és szükség 
esetén a fenyegető külvilág elől is 
menedéket talál. Olvasni annyit je
lent, hogy egyedül vagyunk anél
kül, hogy magányosak lennénk. Az 
olvasás vigaszt tud nyújtani, fe
szültséget és kikapcsolódást, pihe
nést és szórakozást jelent. Az olva
sás közben határokon, korlátokon, 
generációkon és évszázadokon át
lépve teremtünk kapcsolatot em
berekkel, és ezzel nagymértékben 
hozzájárulunk mások jobb megér
téséhez és elfogadásához.

Az olvasás lehetővé teszi, 
hogy igazán megismerjük a világun
kat, a valóság különféle megjelené
si formáit, elfogadjuk mások kul
turális teljesítményeit, megértsük, 

miért különböznek a másutt élő em
berek tőlünk és egymástól is.

A kereskedelem számára a könyv 
közönséges termék, amelyet minél 
nagyobb költséghatékonysággal és 
minél nagyobb haszonnal meg kell 
forgatni, az elvártnál kisebb üzleti 
siker esetén késedelem nélkül leér
tékelni vagy a zúzdába küldeni. A 
hagyományos üzlet számára a tar
talom nem lényeges, hanem a ke
lendőség a fontos. A mai fogyasz
tói szemlélet szerint nem értékes 
könyveket kell készíteni, hanem ér
tékesíthető nyomdaipari tömegter
méket, bestsellereket kell ontani.

Azonkívül a fogyasztói szemlélet 
a film, a video, és mára leginkább a 
mindent integráló internet eszköze
ivel új vizuális tömegkultúrát igyek
szik uralkodóvá tenni. Ez az új vizu
ális kultúra bizonyos képességeket 
továbbfejleszt, de összességében 
elkényelmesíti az ember szellemét, 

hosszabb távon elszegényíti, és füg
gővé, manipulálhatóvá teszi. Mivel 
a könyv kiválóan alkalmas ennek 
megakadályozására, a kommunikáci
óstechnikai biznisz tudatosan vagy 
ösztönösen háborúval felérő módon 
próbálja kiszorítani a könyvet. Ezért 
aztán a könyv helyzete nem könnyű. 
De a gondolkodó, könyveket olvasó 
emberek sokasága egyelőre kitart az 
olvasás mellett.

Világszerte fenyeget a másodla
gos analfabétizmus. Az olvasás az 
egyik legfontosabb védekezési stra
tégia mindenféle – bennünket érő 
– manipulációs kísérlettel szemben. 
Az olvasás olyan aktív tevékenység, 
amely folyamatosan edzi a fantázi
ánkat és fejleszti kreativitásunkat. 
Hozzájárul a pontosabb észleléshez, 
alternatívákban való gondolkodásra 
ösztönöz, és járatossá tesz a szo
katlan probléma megoldásban.

Balassa Gellért

az olvasás dicsérete
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Drótposta
sikerült a Várvölgyet EUs segédlettel tönkretenni! Elvették azt a he

lyet tőlünk, ahová ki lehetett menni feltöltődni. Most csak kesereg
ni és csalódottan visszafordulni lehet. [...] 20/2256309

a közüzemi kft.nek ideje lenne rögzíteni, kijavítani a nagy kukákat  Körmöcbá
nya 5–7., 9–11., 13–15. előtt. Balesetveszélyesek, eldőlnek. 30/5501452

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

trianon gyógyítása
„Magyar az, akinek fáj trianon” – 
hangzott fel június 5-én az ország 
számtalan helyén Illyés Gyula 
sora. trianon tragédiája eltöröl-
hetetlen seb Magyarország testén, 
az egy nap Magyarorszá gért – tri-
anon gyógyítása elnevezésű vár-
palotai megemlékezés azonban a 
seb gyógyítása fényében telt.

Június 5e délelőttjén, a Thuri
várban előadásokat hallgathatott a 
közönség a magyar tájismereti kon
ferencián. Halász János, a Nemze
ti Erőforrás Minisztérium államtit
kára mondott beszédet, majd dr. 
Szabó Pál Csaba, a Trianon Múze
um Alapítvány elnöke köszön  tötte 
a meg jelenteket. Dr. Gulyás László 
köz gazdászgeográfus, dr. Csorba 
Csaba, a Honismereti Szövetség 
alelnöke, dr. Tillai Gábor, a Tájak
KorokMúzeumok Egyesület alelnö
ke, Domonkos László íróújságíró, 
Fehér Csaba történészmuzeológus, 
Kabók István tanár, helytörténész, 
Gúthy László református lelkész, 
valamint Popovics Béla Munkácsról 
beszélt az elszakított magyar terü
letekről. A nap folyamán több alka
lommal is játszott a Jávor Pál Nem
zeti Cigányzenekar.

Délután, a Trianon Múzeum előtt 
Németh Árpád polgármester megem
lékező gondolataival vette kezdetét 
a Várpalota Város Önkormányzata 
támogatásával, a Trianon Múzeum 
Alapítvány, a Szindbád Nonprofit 
Kft. és a Palotai Turul Társaság szer

vezésében zajló program, majd Ta
más Sándor KovásznaHáromszék 
Megye Tanácsának elnöke szólt a 
megjelentekhez. Megindító műsor
ral léptek színpadra a BényeKáva 
Általános Iskola tanulói, majd Ta
más Sándor méltatta Szervátius Ti
bor Magyar Golgota című alkotását, 
amelyet Németh Árpád és dr. Sza
bó Pál Csaba leplezett le. A Trianon 
Múzeum öt új kiállítást nyitott meg: 
az elszakított területek gyógyfürdő
iről, a legbátrabb városról, Balassa
gyarmatról, dr. Sass Elemér hagya
téka, tárlat a magyar vasutak 1918 
és 1920 között és a Szeleczky Zita
emléksarok is bemutatásra került. 

A mintegy 150 történelmi zászló 
– köztük a múzeum 63 vármegyés 
zászlói – felvonulása előtt az ’56os 
Szövetség lyukas zászlót adományo
zott az önkormányzatnak és a mú
zeumnak, emlékplakettet Németh 
Árpádnak, Szabó Pál Csabának, a 
várpalotai ’56os Egerszegi Lajos
nak és Schmidt Ferencnek. Bikádi 
László sólyi református lelkész len
dületes szavai után indult el a lát
ványos zászlórengeteg, a Magyar 
Honvédség Légierő Zenekara patto
gó ritmusú zenéjére, a Nimród Lo
vas Baráti Kör lovasai kíséretében. 
A program a Felsővárosi Kvártély
ban folytatódott, ahol a gramofon
felvételekről szóló magyar irreden
ta dalok felhangzása és Tajti Csaba 
történeti előadása koronázta meg a 
méltó meg emlékezést. GÁGó aNIta

FOtó: VÁrPalOtaI.Hu

Múltunk nyomában
A trianoni békediktátum év

fordulóján, az Egy nap Magyar
országért – Trianon gyógyítása 
emléknap kapcsolódó programja
ként szervezte meg a Palotai Tu
rul Társaság a Múltunk nyomában 
című kistérségi helytörténeti és 
néprajzi vetélkedőt. A változa
tos feladatok lehetőséget adtak a 
versenyző felső osztályos tanulók 
számára ismeretszerzésre Várpa
lota 1920as évekbeli történeté
re vonatkozóan, és kézügyességet 
igénylő feladatok is színesítették 
a versenyt. Budai László könyv

tárvezető vetítéses előadása nyo
mán tesztkérdések megoldása és 
idegenvezetés az 1920as Várpa
lotán, kutatás a Trianon Múzeum
ban, a Felsővárosi Kvártély kor
hű helyszínén címerpajzs festése 
és pirogravír  készítése – adták a 
verseny gerincét. A zsűri, Csiszár 
Ernő történelemtanár és Koronafy 
Angéla viseletkészítő adta át a 
szép ajándékokat az első helye
zett Vásárhelyi, a másodikként 
végzett jásdi és a harmadik helyet 
szerzett Nepomuki általános isko
la tanulóinak.

Koszorúzás az évfordulón
Június 4. fájdalmas dátum a 

magyar nemzet számára: a haza 
szétdarabolása, országunk több 
mint kétharmadának, a lakosság 
több mint felének elvesztése. En
nek már kilencven éve, de az emlé
kezés nem csökken, hanem éppen 
ellenkezőleg, ez évben az Ország
gyűlés törvénybe foglalva mondta 
ki a súlyos mondatot: a több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, mely
nek államhatárok feletti összetar
tozása valóság. Várpalotán évek 
óta tartanak megemlékezéseket a 
trianoni diktátum évfordulóján, jú

nius 4én, a Trianon Múzeumnál. 
Idén is a Reménységben című mű
sorral és koszorúzással tisztelték 
meg a fájdalmas napot, a Palotai 
Turul Társaság szervezésében. Gyö
nyörű népdal, magyarságunk fáj
dalmát idéző vers és próza, Ébredj 
fel alvó Magyarország című gitárral 
kísért dal és a június 4én hatályba 
lépett törvényszöveg részlete idéz
te fel a résztvevők számára, mit is 
jelent a magyarnak ez a nap. A mű
sor után koszorút, virágot helye
zett el a trianoni kereszt tövénél a 
Várpalotai ’56os Klub, a szervező 
egyesület és az Atilla Harcosai Vár
palotai Barantások Egyesülete.

Képviselői fogadóóra
Jákli Tivadar a 8. sz választókörzet önkormányzati képviselője la
kossági fogadóórát tart június 17én (csütörtökön) 16 órától a Rákó
czi Telepi Tagiskola  (Várpalota, Bartók B. u. 16.) 2. sz. tantermében. 
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Májusi képviselő-testületi döntések
Május 27-én tartotta a képvi-
selő-testület a soron következő 
ülését, amelyen többek között 
szóba kerültek a viharkárok, in-
tézményi beszámolók a 2009. 
évi működésről, és megjelent 
a testület előtt Hargitai róbert 
professzor, a pirolízis-technoló-
gia egyik kidolgozója is. a kép-
viselők egyhangúan támogatták 
az üzem kialakításával kapcso-
latos munkálatok folytatását.

A 2009. évi pénzmaradvány el
számolása és egyéb kapcsolódó 
intézkedések miatt szükségessé 
vált az önkormányzat költségve
tési rendeletének módosítása. A 
hosszabb vita közben elhangzott, 
hogy az elmúlt években a beruhá
zások tekintetében az önkormány
zat vagyona nőtt, a likviditási 
helyzet azonban nem lett jobb, 
főként a gazdasági válság miatt 
elmaradt bevételek okán. Ez azon
ban az országban számos helyen 
alakult így, sőt, sokkal rosszabb 
helyzetben lévő önkormányza
tok is vannak. Megállapításra ke

rült, hogy szigorúan csak a költ
ségvetésben szereplő tételek tel
jesítésével gazdálkodik az önkor
mányzat a fenntartható működés 
miatt.

Vita alakult ki a város közmű
velődési feladatainak ellátásáról 
szóló előterjesztés kapcsán, mely 
szerint városi közművelődési ta
nácsot kell létrehozni. A tanács
adóként, véleményezőként műkö
dő civil testület a közművelődési 
területért felelős alpolgármester 
mellett a szükséges szakemberek 
bevonásával dolgozik majd a város 
közművelődési feladatain. A tes
tület végül elfogadta a rendelet
tervezetet.

Az elmúlt hónapokban a kép
viselőtestület megbízása alap
ján létrejött munkacsoport meg
vizsgálta, hogy milyen módon le
het a városi közvilágítási hálózat 
karbantartása terén előnyös vál
tozást elérni, és milyen lehetőség 
van a villamos áram kedvezőbb 
áron történő beszerzésére. Három 
árajánlat érkezett a közreműkö
dő szervezetektől a villamos áram 

beszerzésére és a korszerűsítések
re vonatkozóan, ennek megvitatá
sa után a Sourcing Kft. ajánlatát 
fogadta el a testület.

Várpalota Város Önkormányza
ta az előzőekben a lakásállomány 
minőségének javítása és a meglé
vő bérlakások számának növelése 
érdekében halasztott értékesítésű 
bérlakásprogram indítását hatá
rozta el. A testület mostani dön
tésével elfogadta az Első Magyar 
Bérlakásépítő Kft. két konstrukci
óra vonatkozó ajánlatát, amelyek 
szerint egyrészt az Orgona utcá
ban, másrészt az inotai Bercsényi 
utcában (kisebb keresetűek szá
mára kedvezőbb ajánlattal) való
sul meg. Az ingatlaneladás az ön
kormányzatnak bevételt jelent, a 
lakásépítés munkalehetőség a he
lyi vállalkozóknak, illetve lakás
bérlési és vásárlási lehetőség az 
igénylő lakosoknak. 

A május 17. és 20. között 
történt viharkárokról felmérés 
készült, mely a képviselőtestü
let elé került. Az önkormányzat 
a helyreállításokhoz szükséges 

támogatásigényt bejelentet
te a központi költségvetés vis 
maior tartalék cím előirányza
tának terhére. 

A testület az ülés során támo
gatta Pétfürdő nagyközség ajánla
tát, mely szerint Várpalotával kö
zös társulásos formában működ
tessék a közterületfelügyeletet. 
A továbbiakban több intézmény 
2009. évi tevékenységéről szóló 
beszámolója került a testület elé: 
a Városi Népjóléti Gondozási Köz
pont, a közterületfelügyelet, a 
hajléktalanszálló, a Pannon Vár
színház, a Palota Park, a Szindbád 
Nonprofit., a Palotakonzult, a Vár
palotai Közüzemi és a Várpalotai 
Ipari Park Kft.k beszámolóját fo
gadta el a testület.  Emellett mó
dosításra került többek között a 
képviselőtestület szervezeti és 
működési szabályzata, a város te
rületén gépjárművel történő vára
kozás szabályozásáról szóló ren
delet, az „Egy Mosolyért” Közala
pítvány és a Palotakonzult Kft. 
alapító okirata.

GÁGó aNIta

Megújulóenergia-projekt előkészületei Várpalotán
Városunkban valósulhat meg a 
hő- és villamos energia előállí-
tására alkalmas pirolízis techno-
lógiával működő erőmű, amely 
során a karbont tartalmazó szer-
ves anyagok gyakorlatilag káros 
anyag kibocsátása nélkül kerül-
nek megsemmisítésre. ezzel ki-
váltható lenne a drága gáz, és 
nem utolsó sorban bevétele is 
keletkezne a városnak.

A májusi testületi ülésen Né
meth Árpád polgármester kérésé
re megjelent a technológia egyik 
kidolgozója, Hargitai Róbert pro
fesszor, aki az Egyesült Államok
beli Colorado Egyetem bányászati 
tanszékének vendégprofesszora, 
és Tóth János, a majdani beruhá
zó cég kereskedelmi igazgatója. A 
professzor tájékoztatta a képvi
selőket a technológia működésé
ről, és válaszolt a felmerülő kér
désekre.

A megvalósítandó erőmű telje
sen környezetbarát módon, gyakor
latilag nulla kibocsátással műkö
dik. A pirolízis módszerével képes 
megsemmisíteni a bevitt anyago
kat, amely során nem égetés, ha
nem egy magasabb hőfokon törté
nő szublimálás valósul meg. – Min
denfajta karbon tartalmú anyagot 
be lehet vinni a teljesen zárt rend
szerbe, ezeket átalakítjuk olyan 
használható anyaggá, amely vagy 
energiahordozóként, vagy hamu
ként távozik. Az energiaforrás e 
technológia szerint egy úgyneve
zett szintézis gáz, az összes többi 
maradék anyag, az emisszió a kör
nyezetre teljes mértékben semle
ges hamu, szilárd anyag – emelte 
ki Hargitai Róbert a beszámolóban. 
Minden olyan nem szilárd anyagot, 
amely a művelet során keletkezik, 
visszavezetik a folyamat elejére, 
és újra felhasználják. A keletkező 
úgynevezett szintézis gáz alkal

mas arra, hogy belőle villamos és 
hőenergiát állítsanak elő. Az ilyen 
módon megtermelt energia költsé
ge lényegesen alacsonyabb, mint 
az orosz gázé, így hosszabb távon 
hozzájárulhat a fűtési díj csökken
téséhez a városban.

A beviteli anyag karbontartalmú 
szerves anyag. Ide sorolandó egy
részt a kommunális hulladék és 
szennyvíz (a szilikátokat és a féme
ket kivéve), amely felhalmozódásá
nak problémáját világszinten sem 
tudják megoldani. Másik beviteli 
anyag lehet a Várpalota területén 
található lignit, harmadrészt pedig 
a fa és energianövények, amelyek 
termesztése az öt bakonyi település 
– köztük Várpalota – összefogásával 
létrejövő „Magyar Güssing” megúju
ló mintaprojekt keretében történne. 

– Az erőmű létrehozását külső 
finanszírozó beruházásával oldják 
meg, Várpalota Város Önkormányza
tának erre vonatkozóan nincs költ

sége, a várostól az együttműködés
re van szükség, a szándékra, hogy a 
hőenergiát átvesszük a pirolíziserő
műtől – tette hozzá a megvitatás 
során Németh Árpád. A létrehozandó 
erőmű lenne a referenciaüzem Euró
pában, ezért egy látogatóközpont 
épülne itt ki, amelynek keretében az 
ideérkező üzletemberek, érdeklődők 
megtekinthetik az egész működési 
folyamatot. Az Egyesült Államokban 
kidolgozott technológiával működő 
erőművet Magyarországon szeretnék 
megvalósítani. Várpalota városve
zetése nagy érdeklődéssel fordult a 
megújulóenergiaprojekt felé, körül
belül egy éve folynak a tárgyalások. 
A megvalósuló erőmű jelentős mér
tékben szolgálná a város fejlődését, 
hiszen munkahelyteremtés történ
ne, iparűzésiadóbevétel keletkez
ne, és a város hő, villamosenergia 
ellátása az eddigieknél sokkal 
kedvezőbb, hosszabb távon ol
csóbb megoldással történne. G. a.
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a pszichológus válaszol

Pszichoszomatikus betegségek – asztma bronchiale
Tüdőasztmának (asztma 

bronchiale)  azt a rohamszerű
en fellépő légszomjat nevezzük, 
amely jellegzetes, fütyülő kilég
zéssel párosul. Hörgők és hör
gőcskék összeszűküléséről van 
szó, amit a simaizomzat gör
cse, a légutak ingerlékenysége, a 
nyálkahártya duzzanata okozhat. 
A betegség okában több ténye
ző is szerepet játszik: genetikus, 
allergiás, immunológiai, gyulla
dásos, pszichológiai és szociális 
tényezők egyaránt, egyénileg vál
tozó mértékben. A pszichológiai 
okokat feltételező modellek hang
súlyozzák az okok sokféleségét, 
mely szerint a betegség alakulá
sában fontos tényezők: az öröklő
dés, a szülési traumák, a gyermek
kori organikus megbetegedések, a 
legkorábbi gyermekkori emlékek, 
az esetleges traumák, a család ér
zelmi légköre, a későbbi fizikális 

traumák stb. Egyes nézetek sze
rint az asztmások alapproblémája 
gyakran a megoldatlan anyai kö
tődés (egy visszautasító vagy ép
pen túlzottan gondoskodó anya 
miatt), az oltalom utáni vágy. 
Feltételezhető összefüg gés a lég
zésfunkció   zavara és a beteg adá
si és elfogadási képessége között. 
A betegség alakulásában a bio
lógiai tényezők mellett a tanulá
si mechanizmusok is szerepet ját
szanak. Vizsgálatok bizonyították, 
hogy az asztmás roham tanult vá
laszként jelenik meg sok esetben. 
Példa erre az az eset, amikor egy 
páciensnél a rózsa által kivál
tott asztmás rohamot papírrózsá
val is elő lehetett idézni. Létezik 
egy feltevés, miszerint a gyer
mekkorban kialakuló rohamok ál
tal kikényszerített fokozott szülői 
törődés megerősítő tényezőként 
hathat a betegség alakulásában. 

A vizsgálatok alapján elmond
ható, hogy az asztmás gyerekek 
családja általában merev, gátolt, 
túlvédő, konfliktuskezelési prob
lémáik vannak. A család jelentő
sége tehát nem elhanyagolható. 
A beteg személyiségét önértéke
lési zavarok, depressziós tünetek, 
szorongás, interperszonális konf
liktusok nagyobb mértékben jel
lemzik. Túlérzékenyek, akikben 
erős a szeretet és a törődés utá
ni vágy, de ezt közömbös, sokszor 
agresszív magatartás mögé rejtik. 
Az asztmás személy túl sokat akar 
kapni. Tüdejét teleszívja – s a túl
zottan felfújt tüdő a kilégzés
nél görcsbe rándul. Látható itt 
az egyensúly zavara: az adásnak 
és a kapásnak nagyjából meg kell 
egyeznie ahhoz, hogy ritmust al
kothassanak. A légzés folyama
tát itt éppen az töri meg, hogy 
az érintett személy túlságosan is 

kapni akar, s túlzásba esik. A beteg 
mindent meg akar tartani, s ezzel 
mérgezi magát, ugyanis a felhasz
nált anyagot nem tudja kibocsá
tani. Kapni anélkül, hogy adnánk, 
szó szerint fuldokláshoz vezet. 
Görögül az asztmát szűkkeblű
ségnek hívják, a szűket latinul 
angustusnak mondjuk, amely a 
német angst (szorongás) szóval 
rokon. Érdemes felfigyelnünk arra, 
hogy valaminek a szűk volta és a 
szorongás elválaszthatatlanul ösz
szetartoznak. Így az asztmás ösz
szeszűkülés szorosan összefügg a 
szorongással, azzal, hogy az élet 
bizonyos tényeit nem merjük kö
zel engedni magunkhoz.

Kérdéseiket a következô cím
re várom: ignacz adrienn@gmail.
com.  Személyes  konzultáció, ta  
nácsadás, magánrendelés: 06 (20) 
3583978

IGNÁCz aDrIeNN

Várpalota-Inota között, Inota határában 
zöldövezeti, erdővel határolt, 

800–900 m2 méretű, közművesítés alatt 
álló (víz, csatorna, villany)

é p í t é s i  t e l k e k
leköthetők.

 

70/330-54-27, 70/339-21-59
A három telek kettõre is összevonható.
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Megkérdeztük...
Fontos-e a civil 
tevékenység?

Hubert andrea 
szociális gondozó és ápoló
 Az ápolóotthonban dolgozom mint 

nővér. Az idős gondozottakért mun
kálkodunk, most azért jöttünk ide, 
hogy a – bennünket nagymértékben 
támogató – „Egy mosolyért” Közala
pítvány segítségével adományokat 
gyűjtsünk az ápolóotthon számára.

rotter Krisztina egyetemi 
hallgató, az egészséges 

Palotáért egyesület tagja
A keszthelyi egyetemen ter

mészetvédelmi mérnöknek, illetve 
környezetgazdálkodási agrármér
nöknek tanulok, így számomra fon
tos a környezet, természetvéde
lem. Nagyon örültem, hogy talál
tam egy ilyen egyesületet a város
ban, ezért csatlakoztam hozzájuk.

Bakó József nyugdíjas, 
a loncsosi Baráti Kör elnöke
Az embereket manapság a politi

ka inkább visszatartja, és a civil szer
vezetekben találják meg azokat a 
barátságokat, kapcsolatokat, ame
lyek fontosak a számukra. Itt szíve
sebben vannak közösségben, mint 
bármilyen más politikai szervezet
ben vagy rendezvényen.  G. a.

FOtó: VÁrPalOtaI.Hu

Civilek a vár körül
számos szervezet, klub tag-
jai mutatkozhattak be a thuri-
vár mellett felállított színpadon 
és a sátrakban egymásnak és a 
rendezvényre látogató lakosok-
nak a IV. várpalotai civil napon. 
a színes, látványos programok 
megtekintése, a részvételi lehe-
tőség vonzó volt az érdeklődők 
számára.

Már hagyományossá vált mó
don indult a városi és kistérségi 
civil szervezetek különleges prog
ramja: közös felvonulás fúvósze
nei kísérettel a civilháztól a vá
rig. Az előző hetek viharos időjá
rása szerencsésen elcsitult, így a 
két héttel később megrendezett 
nagyszabású program, az előző 

évekhez hasonlóan, soksok él
ménnyel gazdagíthatta a részt
vevőket. Voltak az eddigi évek 
során sikeresnek bizonyuló, is
mert programok is, de a Várpalo
ta és Kistérsége Civilek Szövetsé
ge minden évben újít, hogy még 
népszerűbb lehessen a rendez
vény. A nap folyamán sok látoga
tót vonzottak a lakosság számára 
civil tevékenységet folytató szer
vezetek bemutatkozásai. Dr. Do
bos Tamás, a szövetség ügyvivő
je mikrofonjával egész nap szóval 
tartotta a résztvevőket, bemutat
va a csoportokat a jelenlévőknek, 
és meg is szólaltatva a szerveze
tek képviselőit. 

Többek között volt sok egész
séges életmóddal kapcsolatos 

program, a természetgyógyászat, 
egészségügy, környezetvédelem 
témájában. Sportolásra is bőven 
adódott lehetőség a kerékpáros tú
rán, akadályversenyen, de a sátras 
bemutatkozás mellett a színpad 
is teret adott a sportoló csapa
tok szereplésének: harcművészet, 
aerobik, aerofitbemutatókat is 
élvezhetett a közönség. A táncos 
fellépések mellett az érdeklődők 
bekapcsolódhattak körtáncba, ki
próbálva a néptáncoslépéseket. A 
zenei programok, előadások is a jó 
hangulatról gondoskodtak, ame
lyet csak fokozott a borkóstolás 
lehetősége. Vár és múzeumláto
gatás is gazdagította a családias, 
vidám légkörben eltöltött napot.

a. H.

szent Borbála teret adtak át
szent Borbáláról nevezték el a 
Muskátli és a Bartók Béla utca 
kereszteződésénél található te-
ret a rákóczi-telepen. 

A Rákóczitelepen található 
bányászemlékműnél szép szám
ban gyűltek össze érdeklődők, 
hogy megtekintsék a tér május 
28i ünnepélyes átadását, melyen 
Einreinhof Attila önkormányzati 
képviselő és ötletgazda köszön
tötte a megjelenteket. Beszédé
ben visszaemlékezett a hatvanas 
évek közepéig működő Pléh csár
dára, mely törzshelyéül szolgált 
a munkába induló és onnan visz
szaérkező bányászok részére. Egy 
kezdeményezésre is felhívta a fi
gyelmet, a Rákóczi Telepi Baráti 
Kör Egyesület létrehozására, mely 
fő feladatának a tér gondozását 
és a bányászhagyományok ápolá
sát tűzi ki. Katona Csaba alpol
gármester a közös cél érdekében 
létrejött szerveződést és össze
tartást hangsúlyozta beszédében, 
sok sikert kívánva a telep lakóinak 
a további együttműködéshez és az 
említett egyesület működéséhez. 
Gadanecz György önkormányzati 

képviselő Szent Borbála legendá
ját elevenítette fel és a követke
ző gondolatokkal hozzáfűzve ad
ta át az emlékműnél kialakított 
teret: – Kicsiknek és nagyoknak, 
bányászoknak és nem bányászok
nak, várpalotaiaknak és nem vár
palotaiaknak nyújtson ez a szo
bor emlékhelyet, ahol mindenki 
megáll egy pillanatra séta közben 
vagy akár céltudatosan ideláto
gat, hogy végiggondolja családja 
életét, és visszaemlékszik a régi

ekre. Legyen ez az emlékezés tisz
tességes, becsületes és örömteli 
mindenki számára!

Szűcs László harmonikás kísé
retében a Bányászhimnusz elének
lését követően a résztvevők elhe
lyezték az emlékezés virágait a szo
bornál. A rendezvény végeztével a 
résztvevők átvonultak a Rákóczi Te
lepi Tagiskolába, ahol 25 fővel hi
vatalosan is megalakult a Rákóczi 
Telepi Baráti Kör Egyesület.

BalÁzs KIttI

Katona Csaba alpolgármester a szerveződést és az összetartást hangsúlyozta
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Hős katonáinkra 
emlékezve

a hősök napját minden év utol-
só vasárnapján tartják, eredete 
majdnem száz évre nyúlik visz-
sza: egy  1917. évi törvény mond-
ta ki, hogy „nemzetünk hősi ha-
lottainak kegyeletteljes tisztele-
tét megfelelő módon kifejezésre 
kell juttatni”. 

Az ünnepet a kommunista dikta
túra eltüntette, majd a rendszervál
tás után került ismét vissza a köz
tudatba, így Várpalotán is több éve 
megtartják a hősök napját. Idén a 
Várpalotai ’56os Klub és a Palotai 
Turul Társaság szervezett megemlé
kező műsort és koszorúzást a Thuri 
téren található világháborús emlék
műnél. Schmidt Ferenc, a klub al
elnöke beszédében nemzetünk tra
gédiáinak szereplőire, a magyar hő

sökre emlékezett, történelmi vissza
tekintésében tisztelettel adózott a 
háborús és az újabb kori áldoza
tok, valamint családjaik előtt. „…
Magyar vérem ellen sohasoha töb
bet! / Csak egy éjszakára küldjétek 
el őket.” – hangzott fel Gyóni Gé
za verse Gágó Zsolt előadásában, az 
ünnepi beszéd után, majd katona
nóta dallamaira koszorúk, virágok 
elhelyezésével hajtott fejet az áldo
zatok előtt Várpalota Város Önkor
mányzata nevében Katona Csaba, a 
Magyar Honvédség Bakony Harcki
képző Központ, a Várpalotai ’56os 
Klub, a Palotai Turul Társaság, Atil
la Harcosai Várpalotai Barantások 
Egyesülete, valamint a Városszépí
tő és Védő Egyesület. Az ünnep
ség végén trombitán felhangzott 
az Il silencio is. G. a.

évzáró gála Inotán
sok szülő, érdeklődő jelent meg 
az inotai tagiskola kulturális 
bemutatóján, amelyet a falu-
házban tartottak május 19-én. 
a gálán értékes műsorral lepték 
meg szüleiket, nagyszüleiket a 
fellépő gyermekek.

Holdosiné Varga Zsuzsanna tag
iskolavezető köszöntésével vette 
kezdetét az évzáró gála a máju
si délutánon. – Az éves kulturális 
munkánk, a tanév szimbolikus be
mutatása, tanulóink bemutatko
zása lehetőséget nyújt arra, hogy 
szülők, nagyszülők betekinthes
senek egy kicsit iskolánk életébe, 
hogy megmutassuk, mit tudnak 
gyermekeik – emelte ki Holdosiné 

Varga Zsuzsanna a rendezvény je
lentőségét. A kulturális bemuta
tón Inota városrész két óvodája 
is szerepelt, mely alkalmat adott 
a legkisebbeknek is, hogy kicsit 
ismerkedhessenek az iskolával. A 
Készenléti Lakótelep Iciripiciri 
tagóvodája és az Inota falusi Cse
peredő tagóvoda csoportjai játé
kos műsora után az iskola tanulói 
szórakoztatták a közönséget. Töb
bek között vers, színpadi jelenet 
került bemutatásra, hangszeres 
zenei produkcióval és kórusének
kel is gazdagították a műsort a 
gyerekek. A bábjátékot és az an
gol csoport előadását pedig látvá
nyos mazsorettánc követte, még 
színesebbé téve a gálát.

Az inotai tagiskola tanulói az év folyamán városi és kistérségi si
keres szereplések után a megyei és országos döntőkbe jutva szép 
számban értek el eredményeket, amelyekre méltán büszke az isko
la. Az országos közlekedésre nevelési verseny megyei fordulóján 
Szabó Bence és Burján Áron érték el a 10. és az 5. helyezést, regi
onális énekzenei műveltségi vetélkedő döntőjébe jutva az inotai 
csapat hatodik helyezést szerzett. Az Inotai Barangolók csapata 
a Süni komplex vetélkedő országos döntőjén 4. helyezett lett, az 
atlétika diákolimpia megyei döntőjén Takács Szintia az előkelő 5. 
helyen, Szabó István pedig a 2. helyen, az elsősegélynyújtó csa
pat a megyei versenyen 6. helyen végzett. Az országos angol le
velezős versenyen az iskola csapata a rangos 6. helyet vívta ki 
magának.

Okos menyét 2010
lezajlott a Clever Ferret 2010 
(Okos menyét) magyar–olasz–
szlo vén nemzetközi gyakorlat, 
mely idén Magyarországon ke-
rült meg rendezésre. Mindhárom 
országban őshonos az ügyes, ta-
lálékony és ravasz menyét, így 
jött létre a közösen kigondolt 
elnevezés, amely a katonák szá-
mára elengedhetetlenül szüksé-
ges találékonyságra utal.

A hadgyakorlat évek óta ha
gyományosan a Többnemzeti Szá
razföldi Kötelék kiképzési és fel
készülési szintjének megmérette
tése. A közös, szárazföldi kötelék 
felállításának ötlete Olaszország
tól származik. 2002ben találkoz
tak először a kötelékben részt ve
vő nemzeti alegységek, fő célként 
kitűzve a közép és keleteurópai 
államok együttműködésének szo
rosabbá tételét, valamint a térség 
biztonsági és védelmi képessége
inek erősítését. A minden évben 
másmás helyszínen megrende
zett Clever Ferret gyakorlat hiva
talos megnevezése terepen vég

rehajtott, harcászati szintű pa
rancsnoki és törzsvezetési gya
korlat. Az idén Magyarországon 
rendezett gyakorlat során a részt 
vevő többnemzeti erők éles lövé
szetet is végrehajtottak a várpalo
tai székhellyel működő MH Bakony 
Harckiképző Központ által üzemel
tetett gyakorló és lőtereken. 

A megnyitóünnepséget május 
25én rendezték meg a Várpalotá
hoz közeli 0 ponti lőtértoronynál, 
ahol Benkő Tibor altábornagy, az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnoka és Marcello Bellacicco 
dandártábornok, a Multinational 
Land Force (Többnemzeti Száraz
földi Kötelék) parancsnoka szólalt 
fel. Elhangzott, hogy a gyakorlat 
fontos célja az állomány felkészíté
se nemzetközi missziós műveletek
ben való részvételre és a nemze
tek közötti munka gördülékenyeb
bé tétele. Ezt követően nemzetkö
zi sajtótájékoztatót tartottak, ahol 
Benkő Tibor altábornagy beszélt a 
sajtó képviselőinek a gyakorlat tör
ténetéről és folyamatáról. 

GÁGó aNIta

F e l H Í V Á s
várpalotaiak és a kistérség lakosai, vállalkozói, szervezetei részére hirdeté
si lehetőség a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati és okmányiroda ügy
félterében

Egyéni vállalkozók és társas vállalkozások, egyéb szervezetek szolgálta
tásait és tevékenységét, programját bemutató, valamint a lakosság részére 
kínálunk (ingatlan, gépjármű, egyéb) hirdetési lehetőséget az ügyféltérben 
elhelyezett 4” LCD Qmonitor felületén. 

Két héten keresztül a sorszámok mellett a hirdetések az okmányiroda, 
ügyfélszolgálat, valamint az anyakönyvi hivatalba várakozó ügyfeleink előtt 
folyamatosan megjelennek. 

A széles ügyfélkörrel rendelkező iroda feladatainak egy részét országos 
és körzetközponti hatáskörrel látja el: Várpalotán kívül a várpalotai kistér
ségből, valamint Magyarország más településeiről érkező polgárok ügyeit is 
intézi.

Hirdetési árak: lakossági 1000 Ft/2 hét, vállalkozói, egyéb 2000 Ft/2 hét. 
A látványtervek elfogadott formátumai: .jpeg, .gif, .png, .bmp, .avi, .wmv, 
.mpg, .mpeg

A szerződés megkötésével és a multimédiás bemutatóval kapcsolatban ér
deklődni lehet Tavasziné Engi Marianna irodavezetőnél személyesen, továbbá 
a 0630/8152562es telefonszámon és a tavaszine.engi.marianna@varpalo
ta.hu email címen.
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tisztelet 
a múlt előtt

Újlaki Miklós erdélyi vajda, a fe-
rences rend pártfogója hozta ma-
gával az első ferenceseket Palo-
tára, akiknek a vártól keletre, 
sűrű lomberdő közepette pom-
pás kolostort építtetett 1440 és 
1445 között. a rendház mintegy 
száz évig működött, majd a török 
harcok idején pusztult el.

A Városszépítő és Védő Egyesü
let emléktáblát helyezett el az egy
kori kolostor romjai fölé, a Tomori
forrásnál, mely ünnepélyes avatá
sára május 29én került sor. Orosz 
László elnökségi tag megnyitó kö
szöntője után a Vásárhelyi András 
Tagiskola diákjai szavalták el Vá
sárhelyi András, az egykor a palo
tai kolostorban élt, Assziszi Szent 
Ferenc rendjébe tartozó szerzetes, 
költő híres, Ének Szűz Máriáról cí
mű vallásos költeményét. A meg
jelentek Petrovics László elnök ün
nepi beszédéből megismerhették a 
palotai ferences rendház történe
tét. Bár ismereteink hézagosak, de 
számos dokumentum, történetírás, 
feljegyzés őrzi a kolostor létét, a 

benne működő virágzó szerzetesi 
élet emlékét.  

Németh Árpád polgármester kö
szöntőjében Újlaki Miklós, város
unk megalapítója érdemeit méltat
ta, aki a horvátországi testvérváro
sunkban, Újlakon szintén alapított 
ferences rendházat. – Érdekesség, 
hogy a palotai kolostorban tartott 
találkozót a nándorfehérvári csata 
előtt Újlaki Miklós, Hunyadi János, 
Kapisztrán Szent János, és vitatták 
meg a csatában majdan követen
dő stratégiát – mondta el Németh 
Árpád. Az ünnepség során feren
ces vonatkozású gregorián dalla
mok megszólaltatásával teremtett a 
Szent Borbála Szkóla Horváthné dr. 
Csomó Orsolya vezetésével közép
kori hangulatot, a kórusművek fel
hangzását követően pedig Németh 
Árpád és Bándli Gyula, a Várpalotai 
Közüzemi Kft. főmérnöke leleplez
te a városunk múltja előtt tiszte
letet állító emléktáblát, melyet Fo
dor Balázs római katolikus plébános 
szentelt meg. Koszorúzással zárult 
a program.

GÁGó

Gyermeknapi 
rendezvények
A városi gyermeknappal egy

bekötve ünnepelte fennállásának 
egyéves évfordulóját az ifjúsági 
ház. Az eltelt egy év alatt számos 
programot és rendezvényt, például 
nyári alkotótábort, Csernusestet, 
sport és egészségnapot és meg
emlékezéseket szerveztek a város 
és a kistérség gyermekei örömére. 
A fiatalok szabadidejének hasznos 
eltöltése érdekében továbbra is 
várhatóak olyan színes és érdekes 
programok, mint amelyeken a gyer
meknap alkalmából vehettek részt. 

Vetélkedőkkel, ügyességi játékok
kal, lovasbemutatóval, táncos, 
énekes, bűvész és bábműsorok
kal, koncertekkel várták az érdek
lődőket május 30án a Vásárhelyi 
András Tagiskola udvarán. A szín
padi programokon kívül a gyereke
ket beavatták a kovácsmesterség, 
kézművesség és bőrtárgyak készí
tésének rejtelmeibe, ezenkívül bár
ki kedvére részt vehetett lovas sé
takocsikázáson és játszóházi prog
ramokon térítésmentesen.

Pappné  Csővári Zsófia, az in
tézmény vezetője, az ifjúsági ház 
működését illetően egy jó hírről 
számolt be: – Sikerült akkreditál
tatnunk intézményünket az EVS 

rendszerébe, az Európai Bizottság 
Fiatalok lendületben program – Eu
rópa Önkéntes Szolgálat alprogram 
keretében benyújtott szándéknyi
latkozatát a bírálók egyhangú ja
vaslata alapján, a Mobilitás Orszá
gos Ifjúsági Szolgálat elfogadta. Ez 
azt jelenti, hogy intézményünk az 
Európai Önkéntes Szolgálat foga
dóhelye lesz. Az EUból várjuk azo
kat a fiatalokat, akik itt szeretnék 
tölteni önkéntes munkájuk idősza
kát, akár egy évre is. Felkerülünk a 
világhálóra, így bárki részt vehet a 

Várpalotai Ifjúsági Ház programjá
ban az unióból is.

Hagyományosan május utol
só szombatján került megren
dezésre a gyermeknap az Inotai 
Közösségi Házban is. Megtöltöt
te a faluház előtti teret a gyer
meksereg, amely lelkesen vett 
részt a programokon. Délelőtt 
aszfaltrajzverseny, gitárosme
sés előadás, gyerekek taekwondo
bemutatója szórakoztatta az if
júságot, a közös gulyásebéd után 
játszóházban tevékenykedtek a 
gyermekek, majd a lufihajtogató 
bohóccal futkározhattak, játsz
hattak a vidám nap zárásaként. 

BalÁzs KIttI

a gyereKeK játszóházban is ügyesKedhetteK

a több mint 15 éve megrendezésre Kerülő telepi napoK Keretén belül május elejé-
től június Közepéig Különböző rendezvényeKet szervez a ráKóCzi telepi tagisKola. 
nyílt napot, anyáK napi Köszöntőt, Kézműves délutánt, túrázást, sportnapot, 
Ki mit tud?-ot és Különböző vetélKedőKet rendezteK. május 27-én tartotta 
az isKola Kulturális bemutatóját, ahol a legügyesebb, legsiKeresebb tanulóK lépteK 
fel versmondással, hangszeres, mesemondó és néptánC műsorral, emellett ismét be-
mutatKozott az isKola éveK óta nagy siKert arató színjátszó szaKKöre és éneKKara. 
a programsorozat a június 12-ei jutalomKirándulással zárul. B. K.

telepi napok

a Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu 
és a www.varpalotai.hu oldalon.
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színház a Harley fesztiválon
az idei évben csupa magyar elő-
adókat hívnak meg a szerve-
zők az alsóörsi Harley-Davidson 
fesztiválra. a rendezvényt 11. 
alkalommal tartják meg, az idei 
évben június 13. és 20. között. 
a szervezők úgy döntöttek ki-
szélesítik a fesztivált, ezért kí-
sérő rendezvények lesznek Ba-
latonalmádiban, valamint Bala-
tonfüreden is. Kuriózum, hogy 
idén először színházi estével is 
szolgálnak. az alsóörsi amfite-
átrumban, az egykori kőbánya 
területén a veszprémi Pannon 
Várszínház fogja bemutatni az 
első magyar musicalt, a Képzelt 
riport egy amerikai popfeszti-
válról című gigaprodukciót. 

Az első magyar musical Déry 
Tibor legendás regényéből Presser 
Gábor zenéjével készült. Az immár 
klasszikus rockmusical az Orfeusz 
motívumra épül: a szerelmes férfi 

(József) alászáll az „alvilágba” el
ragadott kedvese (Eszter) megke
resésére. A Déry Tibor által megírt 
pokol az elhíresült altamonti fesz
tivál, ahol a Rolling Stones együt
tes koncertjén egy néger fiút meg
gyilkoltak a fékevesztett hangu

latban. Ez a drámai alaphelyzet 
alkalmat ad az írónak arra, hogy 
nyíltan, megrázóan szóljon ter
rorról, kirekesztettségről, etnikai 
és szexuális másságokról, felemel
je szavát a kábítószer ellen, döb
benetes erővel fogalmazza meg 

egy értékvesztett világban útját 
kereső fiatalság magányát, két
ségbeesettségét, tisztaság iránti 
vágyát. Presser Gábor immár slá
gerré vált dalai minden korosztály 
számára meghatározóak, biztosít
ják a produkció iránti érdeklődést. 
A színház társulata ez alkalommal 
több mint száz statisztával egé
szül ki. Felvonultatnak oldtimer 
autókat, valamint természetesen  
motorosokat is. Érdekesség to
vábbá, hogy a helyszínen mintegy 
negyven oldtimer autóból alakí
tanak ki páholyokat. Az autókat 
a Renault Császár biztosítja. A gi
gaprodukció létrejöttét a Harley
Davidson fesztivál szervezőin kívül 
Alsóörs Önkormányzata, valamint 
Császár Gábor és a Renault Császár, 
illetve a Kinizsi Bank is támogatja. 
Az előadást június 16án szerdán, 
este fél 9kor láthatja a közönség. 

FüssY aNGéla
FOtó: PaNNON VÁrszÍNHÁz

ezúttal alsóörsön is láthatja a Közönség a Képzelt riport egy ameriKai popfeszti-
válról Című musiCalt június 16-án

retro színház
(Inota, Béke Művelődési Ház)

retro bérlet 2010/2011

ray Cooney
A MInIszter FélreléP

– vígjáték –

eisemann Mihály–zágon István–somogyi Gyula
FeKete Péter

– operettbohózat –

MIénK ez A CIrKUsz
– cirkuszmusical az LGT dalaiból –

bolDoG IDŐ
– musical Zorán dalaiból –

Paul Portner
hAJMeresztŐ

– bűnügyi társasjáték –
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

 

A bérlet ára: felnőtt 9000 Ft, nyugdíjas és ifjúsági 6000 Ft.

Jegyiroda – Információ: Pannon Várszínház Jegyiroda
8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Tel.: 88/563-200, 30/396-33-98

Tel./fax: 88/563-201 e-mail: pannonjegy@infornax.hu – www.pannonvarszinhaz.hu
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Programajánlók, közérdekû információk
INOtaI ÁltalÁNOs IsKOla
Inota, Készenléti lakótelep
12én tornateremavató családi nap. 9 

óra tornateremavatás, felavatja: Né
meth Árpád polgármester, vendég  
Talabér Márta országgyűlési képvise
lő,  9.30 tájékozódási futóverseny, 
9.30 főzőverseny, 10 óra lábtengó
bajnokság, 10–16.00 Quadulj meg – 
motorozás, 11.30 Rókavadászat, 13 
óra kerékpáros ügyességi verseny, 
13.30 bemutatók földön és levegőben 
– Várpalotai Modellező és Technikai 
Sport Egyesület; Taekwondo, Várpa
lotai ITF Taekwondo Klub; magyar 
harcművészeti bemutató – Attila Har
cosai Várpalotai Baranta Egyesület 
bemutatója, 15 óra apák–fiúk labda
rúgómérkőzés, 17 óra iskolák közötti 
labdarúgóvillámtorna, 21 óra tábor
tűz a sátorlakóknak

KrÚDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
11én 17 órakor a kamaragaléria meg

nyitója. Megnyitja Pócsik József. 
Kiállító művészek: Farkas István, 
Holányi Julianna, Nagy Carmen, 
Papp János, Pásztor János, Somogyi 
László, Tatár Antal, Vámos Sándor.

Mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszonytemp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnep

nap 8 (gregorián mise), 10 és 18 óra. 
Minden hónap elsô vasárnapján 15 
óra litánia, 16.30 g. k. szentmise. 

Inota, falu, Szent Istvántemplom 
Mise vasárnaponként 11.30, minden 
pénteken szentségimádás. 

Inota, Készenléti ltp., Szent Család
kápolna 
Szombaton 18 órakor szentmise.

reFOrMÁtus
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 

17.30, bibliaóra szerdánként 17.30. 
Inota, Bercsényi u. 12. 

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: vasárnaponként 8.45

eVaNGélIKus 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként gyer
mekistentisztelet 9 órakor, úrvacso
rai istentisztelet 10 órakor. Hónap 
utolsó vasárnapján családi istentisz
telet 10 órakor.

sport
tÚra
Városi Természetbarát Szövetség
12én Zirc–Porva–Csesznek–Vinye túra. 

Info: (30) 4594514 (Herceg Attila)

Hozzávalók: 3 kg borjúhús, 0,5 
kg füstölt szalonna, 3-4 fej vörös-
hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 
db erős zöldpaprika, 3 db para-
dicsom, 15 dkg pirospaprika por 
(édes), 1 csipet köménymag (fű-
szer) (egész), 1 kávéskanál fekete-
bors (őrölt), 1 kg burgonya, 30 dkg 
tarhonya, só, 3 db babérlevél 

Elkészítés: Vágja apróra a 
szalonnát. Tegye a szalonnát a 
bográcsba és lassú tűznél süs
se zsírjára, vágja kockákra a vö
röshagymát és süsse a szalonnán 

aranysárgára. Aprítsa fel a fok
hagymát, karikázza fel a zöld
paprikát, vágja cikkekre a para
dicsomot, majd adja a hagymá
hoz a zöldségeket és a fokhagy
mát. Vágja a húst 1,5x1,5 cmes 
kockákra, s adja a húst a hagy
más zöldségekhez, és lassú tűzön 
puhítsa. Főzze félpuhára a tarho
nyát egy másik edényben. Vágja 
a burgonyát karikákra, és adja a 
majdnem puha húshoz a tarho
nyát és a burgonyát. Főzze ösz
sze.  Forrón tálalja, kínáljon mel
lé friss házikenyeret.

recept(t)úra

Hortobágyi pásztorhús

Humorzsák
– Hány jó csaj lakik a koleszban?
– 1024
– Mi van??
– Kettő – a tizediken.

„egyszer használt, felbontatlan ejtőernyő eladó.”

június 16-án 20.30-kor

Pannon Várszínház

képzelt riport... 
az alsóörsi harley fesztiVál-on

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): június 22–23án 

7–23 óráig szárazföldi lövészet.

UNIQA viharjelző rendszer – új, exkluzív szolgáltatás
Szélsőségesen rossz időjárás esetén időben ellátjuk Önt. 

Az Ön lakóhelyére vonatkozóan előrejelzésekkel, melyeket 
SMS és/vagy e-mail formájában küldünk Önnek. Minden Casco, 

Multipartner vagy lakásbiztosítási szerződéssel rendelkező 
lakossági ügyfelünk számára teljesen ingyenes!

Az új generáció
  biztosítója

Tájékoztatom, ha érdekli! Hívja a 06/70 941-5698



[ 2010. június 10. ]10

a Bányász Kórus 
jubileuma

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Nagy
választékban

síremlékek
kaphatók!Konyhapultok, fürdőszobapultok, 

ablakpárkányok elkészítését is vállaljuk.

sok-sok emléklap, kép, díjak, 
ajándéktárgyak kerültek kiállí-
tásra, felidézve a Várpalotai Bá-
nyász Kórus kilencvenéves múlt-
ját; a meglepetésekkel teli jubi-
leumi koncert pedig csodálatos 
zenei élményt nyújtott a közön-
ségnek, a Jó szerencsét Művelő-
dési Házban megrendezett ün-
nepségsorozat alkalmával.

Június 2án nyílt meg a Bá
nyász Kórus életét, működését be
mutató kiállítás. Somogyi László, 
a kórus elnöke üdvözölte a megje
lenteket, majd Madaras Annamária, 
a városi tanács művelődési osztá
lyának egykori vezetője méltatta a 
kórust, és meghatódottan elevení
tett fel a koncertekhez kötődő sze
mélyes élményeket is bensőséges 
szavaiban, valamint beszélt a kó
rus örömteli, de olykor nehezebb 
időszakot is felölelő múltjáról. A 
kiállított tárgyak, képek felidézik a 
rengeteg fellépés, külföldi utak, vi
dám pillanatok, más kórussal való 
baráti kapcsolatok emlékét. 

A vasárnapi jubileumi koncert 
előtt a kar megkoszorúzta a műve
lődési ház mellett álló, a meghalt 
kórustagok emlékét idéző kopjafát. 
A hangversenyen nagy szeretet vet
te körül a kart, amelyet nemcsak a 
sok taps, az átadott ajándékok, ha
nem Németh Árpád polgármester 
köszöntő szavai is jeleztek. Borbás 
Károly karvezető és a kórus igazán 
ünnepi hangulatban adta elő há
rom blokkban a sok szép magyar és 
külföldi művet. A színpadon G. So
mos Margit, a kórus egykori kiváló 
karvezetője is megjelent, és min
denki nagy örömére ő vezényelte le 
Praetorius Csengő hangú ének szól 
című művét. Két zenei blokk között 
a kar életét idéző kivetített képe
ken keresztül élhettek újra egyegy 
boldog pillanatot a tagok, illetve 
pillanthatott be a közönség a kórus 
életébe, miközben elhangzott a Bá
nyász Kórus története is. A közön
ségben helyet foglaló volt kórusta
gokkal kiegészülve zárult a zenei 
előadás. GÁGó

FOtó: rIszter szIDóNIa

A koncerten közreműködött: Dohnányi kamarazenekar, Dohnányi 
Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola tanárai és növendékei, 
Borbás Zsigmond, Józsa Eleonóra, Tósokiné Török Viktória, Borbás 
Katalin. Szólót énekelt: Mellárné Mikolics Judit, Gácsi Anna, 
Szabóné Dudás Valéria, Nagy Regina, Schwarczingerné Köveskuti 
Zita és Vikol István. Ajándékot adott át: Székelyudvarhelyi Ba
lázs Ferenc Vegyeskar, Várpalotai Bányász Fúvószenekar, Cserre
gő Nétáncegyüttes, Szindbád Nonprofit Kft., Bányász Kórus Ba
ráti Kör. 

t Á J é K O z t a t ó
KIseBBséGI NéVJeGYzéKBe Való FelVételrŐl

tisztelt Választópolgárok!
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján az idei évben te

lepülési kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás lesz.
A helyi választási iroda vezetője 2010. május 31ig levél útján tájékoztatja 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal 
rendelkező, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat a ki
sebbségi választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról és meg
küldi a felvételhez szükséges nyomtatványt.

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a lakcím szerint illetékes he
lyi választási iroda vezetőjétől lehet kérni. Az ügyintézés Várpalota Város Pol
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálati és okmányirodáján történik. 

Azon választópolgárok, akik valamelyik kisebbségi választói jegyzékbe va
ló felvételüket kérik, kérelmüket 2010. június 1jén 8.00 órától 2010. július 
15én 16.00 óráig munkaidőben a polgármesteri hivatal B bejáratánál (8100 
Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) az információs pultnál elhelyezett gyűjtőládába 
helyezéssel adhatják le, vagy levélben juttathatják el a helyi választási iroda 
vezetője részére úgy, hogy az 2010. július 15ig megérkezzen a helyi válasz
tási irodához.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.varpalota.hu/eönkormányzat/
választás 2010. menüpontból.

A helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2010. július 15én határozat
tal dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről. A kisebbségi vá
lasztói jegyzékbe való felvételt megtagadó határozattal szemben az erről szóló 
értesítés kézhezvételét követő három napon belül nyújtható be kifogás a helyi 
választási iroda vezetőjéhez. A helyi választási iroda postacíme: 8100 Várpalo
ta Gárdonyi Géza utca 39., 8101 Várpalota, Pf. 76

Máténé dr. Ignácz Anita Éva 
helyi választási iroda vezetője
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Halálos gázolás a 8-as főúton 
A május végén megrendezésre került Pannónia fesztiválon összesen 

131 rendőr és 76 polgárőr ügyelt a rendre és a közbiztonságra, még
sem tudták elkerülni a szabálysértéseket és az utolsó nap tragédiáját. A 
fesztivál ideje alatt 972 esetben indult eljárás sebességtúllépés miatt, 
a Pafe résztvevői ellen hét esetben kellett bolti lopás miatt feljelentés
sel élni, három fő ellen rongálás, négy fő ellen pedig köztisztasági sza
bálysértés miatt. Egy ember esetében ittas vezetés, négy fő ellen egyéb 
szabálysértés miatt intézkedtek. Lopás közben értek tetten két mulato
zót, akik a résztvevők sátraiból személyes tárgyakat próbáltak eltulajdo
nítani. Vasárnap éjjel egy óra körül halálos közlekedési baleset történt 
a 8as főúton. Egy fesztiválozó férfi hazafelé tartott gyalog az út jobb 
oldalán, amikor elgázolták. A várpalotai mentőszolgálat munkatársai a 
helyszínen az árokban egy életveszélyesen sérült férfit találtak, aki az 
esetkocsiba helyezést követően elhunyt. Szemtanúk szerint kb. tíz mé
tert repült az ütközés következtében, hiszen aki elütötte jóval gyorsab
ban ment a megengedettnél. Az út adott szakaszán a nagy tömegre és 
a fokozott balesetveszélyre való tekintettel 50 km/hs korlátozó tábla 
van. A tettes segítségnyújtás nélkül elhajtott, de a járőrök néhány kilo
méterrel távolabb, az inotai erőműnél elkapták. A szondáztatást követő
en kiderült, hogy a budapesti gázoló ittas volt.

lecsaptak a motorosokra
14 fővel szemben 61 000 Ft helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben 

érvénytelenség miatt hatósági engedélyt vettek el, három fővel szemben 
pedig szabálysértési eljárást indítottak a rendőrök májusban a fokozott 
rendőri ellenőrzés során. Végül nem kevesebb, mint 104 motoros ellen 
indult eljárás gyorshajtás miatt.

temetőrongálás
Kegyeleti hely rongálása miatt indult eljárás ismeretlen tettesek el

len, akik a május 9. és 29. közt eltelt időben a zsidótemetőben hét sírem
léket darabokra törtek, elloptak egy márvány síremléket és feldöntöttek 
egy emlékművet, több millió forintos kárt okozva ezzel.   

BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek

F e l H Í V Á s
Módosulnak a város területén gépjárművel történő várakozás szabályai.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a várakozási engedélyhez kötött par
kolóhelyekre szóló parkolókártyák érvényességi ideje 2010. június 30. nap
pal lejár.

Az új parkolókártyák érvényességi ideje: 2010. július 1–2011. június 30. 
(1 évre szól). A következő 1 évre szóló parkolókártyák a polgármesteri hivatal 
17. számú ügyfélszolgálati irodájában igényelhetők hétfőn és szerdán 9–12 
óráig és 13–15 óráig, kedden 9–12 óráig, csütörtökön és pénteken 9–11 óráig.
Időpontfoglalás is lehetséges személyesen (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. B 
bejárat) vagy vezetékes telefonon: 88/592679, interneten: www.varpalota.
hu, mobiltelefonról wap.govcenter.hu/varpalota.

A parkolókártya átvételekor fizetendő költségtérítés összege 1500 Ft, 
mely a földszinti házipénztárban történő befizetéssel teljesíthető.

A rendelet 2010. június 1jével lép hatályba, betartását a közterületfel
ügyelet fokozottan ellenőrzi!

Várpalotán várakozási engedélyhez kötött parkolóhelyek a következők: Hon
véd u. 4–14., Bakony u. 8–14., Árpád u. 2–8, Felsőinkám u. 2–12. és 1–17. szá
mú társasházak előtti várakozásra kijelölt területek.

Tavasziné Engi Marianna
az ügyfélszolgálati és okmányiroda vezetője

A Várpalotai Közüzemi Kft. állást hirdet sírásó mun-
kakörbe, határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Feladata:
► Várpalotai köztemetőkben első sírhelyek kiásása
► Köztemetőkben zöld területek gondozása, ápolása
► Télen síkosság-mentesítés elvégzése, havalás
► Nehéz fizikai munka vállalása

Elvárások:
► Alapfokú iskolai végzettség
► Büntetlen előélet

Benyújtandó iratok:
► iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
► részletes szakmai önéletrajz

Előnyt jelent hasonló területen szerzett gyakorlat.

Benyújtási határidő: 2010. június 15.

Jelentkezés az állásajánlatra:
Postai úton: Várpalotai Közüzemi Kft., 
8100 Várpalota Fehérvári u. 7.
E-mail: elvira@vpkozuzem.hu 

Á l l Á s h i r d e t é s
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ügyességi verseny 
kerékpárosoknak

A Veszprém megyei Baleset
megelőzési Bizottság által szerve
zett Ki a mester két keréken? el
nevezésű kerékpáros verseny me
gyei fordulóján a várpalotai fiata
lok szinte minden kategóriában az 
élen végeztek. A május 25i verse
nyen fiú kategóriában Kresz Bence 
első helyezést ért el, illetve elnyer
te a legjobb ügyességi versenyző 
címet, míg lányok közül Angyal Re
beka 2. helyezést ért el. A szintén 
25én, Veszprémben megrendezett 
kerékpáros ifjúsági kupa előváloga
tóján lány kategóriában Király Fan

ni 2. helyezést ért el, és elnyerte a 
legjobb gyakorlati versenyző címét. 
Fiúknál a várpalotai csapat min
den helyezést bezsebelt, 1. helye
zett Kántor Péter, a legjobb elmé
leti versenyző cím birtokosaként, 
2. helyezett lett Ulrich Gergely, aki 
a legjobb ügyességi versenyző cí
met kapta meg, és 3. helyezett lett 
Gáspár Tamás. Az eredményesen 
szereplő versenyzőink képviselik 
Veszprém megyét a június 7–9. kö
zött Szegeden megrendezésre kerü
lő országos versenyen. 

BalÁzs K.

a KeréKpárosverseny díjazottjai

F e l H Í V Á s
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes szakmai bizott

sága a megye területén kiemelkedő munkát végzők számára szakmai elismerés
ként évente 3-3 fő részére a közművelődésért, a gyermekvédelemért, a köz
igazgatásért, a sportért, szociális munkáért; 5-5 fő részére a közoktatásért, az 
egészségügyért; 2 fő részére a turizmusért szakmai díjakat adományozhat.

A díjak adományozását a megyében tevékenykedő közösségek, érdekképvi
seleti szervezetek, természetes személyek kezdeményezhetik a Veszprém Me
gyei Közgyűlés elnökéhez címzett, indokolást tartalmazó javaslatukkal. Az el
ismerő díj adományozására vonatkozó javaslatokat a díj átadását megelőzően 
30, választások évében 45 nappal kell a megyei közgyűlés elnökének eljuttatni. 
(Cím: Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.).

A díjak adományozásáról a megyei közgyűlés illetékes szakmai bizottsága 
dönt. A szakmai díjak átadására az október 23ai nemzeti ünnep alkalmából 
tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor.

Fentiek alapján kérjük, hogy 2010. szeptember 8-ai beérkezési határ-
időig az ön által arra érdemesnek tartott személyre tegye meg javaslatát  a 
www.veszpremmegye.hu honlapról letölthető nyomtatvány felhasználásával. A 
honlapon megtalálhatók azon személyek neve is, akik már részesültek ezen ki
tüntetésben.

Lasztovicza Jenő,
a megyei közgyűlés elnöke

sportolj sokat a nyáron!
Hurrá, itt a nyár! az ifjúság boldogan 
veti bele magát a nyári szünet önfe-
ledt hónapjaiba, azonban sok szülőnek 
okoz fejtörést, hogy milyen értékes 
szünidei élményt nyújtson gyermeké-
nek. sziliné Pápai Gyöngyi tanító-test-
nevelő, gyógypedagógus, a Gyermekek 
sportjáért egyesület elnöke beszélt la-
punknak az általuk szervezett nyári tá-
borozási lehetőségekről.  

– Milyen célokkal alakult a szer-
vezet?

– Az egyesület öt pedagógussal kezd
te működését 2007ben, amikor meg
szervezte Várpalotán az első nyári sport
tábort. Fő célunk a felnövekvő nemze
dék fizikai és mentális állapotromlásának 
megállítása, mozgásban gazdag, egész
séges életmódra való nevelés, illetve a 
szabadidő hasznos és kellemes eltöltése 
szakszerű, szervezett felügyelet mellett. 
Többek között kiemelkedő tevékenysége
ink közé tartoznak a nyári bentlakásos és 
napközis sporttáborok, illetve felhívnám 
a figyelmet a szeptembertől induló, a ta

nulási nehézségekkel küzdő gyermekek 
gyógypedagógiai módszerekkel, mozgás
fejlesztő eszközökkel és lovasterápiával 
történő felzárkóztatására. A program
szervezéseink során Várpalota Város Ön
kormányzatával, a Várpalotai Kistérség 
Többcélú Társulásával, helyi és vidéki ci
vil szervezetekkel működünk együtt.

– Milyen táborokra jelentkezhetnek 
idén a gyerekek?

– Negyedik éve szervezünk nyá
ri sporttábort Várpalotán és Tamásiban, 
616 éves fiatalok számára. Nagyon vál
to zatos és előre megszervezett progra
mokkal készülünk, amely arra épül, hogy 
mindennap más helyszínen, más sport
tal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Há
rom turnusban lehet jelentkezni a vár
palotai napközis sporttáborunkba, a ki
sebbek és a nagyobbak külön, de ugyan
olyan programban vesznek részt, csak a 

tempó különbözik majd. Lovaglás, stran
dolás, balatoni fürdőzés, tájfutás, hegy
mászás, barlangászat és a kihagyhatat
lan kerékpározás gazdagítja a táborozást. 
Minden évben újítunk, most lesz első íz
ben horgászsporttábor. Igyekszünk ezt 
is változatosan megszervezni, a Nagybir
kástónál horgászat és horgászati isme
retek bemutatása mellett mindennap lesz 
különféle sportjáték, strandolás a Bala
tonon, lovaglás, kerékpár és gyalogtúra, 
ügyességi feladatok, az ötödik napon pe
dig a szülőket is várjuk közös versenyzés
re és bográcsozásra. A lovastáborunkban 
a napi lovaglás és lóápolás mellett szin
tén mindennap más sportolási lehetősé
get kínálunk a gyerekek. Fontosnak tart
juk, hogy a szakmailag felkészült, peda
gógusokból álló csapatunk együtt játsza
nak gyerekekkel és itt semmi nem köte
lező, választási lehetőséget biztosítunk a 
sokféle sportolás közül.

– Hol zajlik a bentlakásos tábor?
– Tamásiban lesz a bentlakásos, úgy

nevezett „túlélő”táborunk, idén harma
dik alkalommal. Napi 2050 kilométeres 

kerékpározás, mindennap más sportjá
ték, új helyszíneken, Tamási gyönyörű 
környékén. Páriban izgalmas golfpálya 
vár majd bennünket, Pacsmagra madár
gyűrűzésre megyünk, Regölyben pedig 
íjászkodni lehet és emellett megtekintjük 
a környék nevezetes kilátóit. A szállás Ta
másiban van, egy szép, tágas kollégium
ban, kiváló étkezési ellátással. Két tur
nusban zajlik a táboroztatás, kisebbek és 
nagyobbak idén külön turnusban jönnek, 
de ugyanazzal a programmal. A részlete
ket meg lehet tekinteni a honlapunkon: 
http://www.gysesporttabor.hu/ és a nyá
ri táborozásra a 30/2062037es telefon
számon lehet jelentkezni..
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Könnyûzenei lexikon

Felhívás
Várjuk azon régi és mostani együttesek jelentkezését, akik valaha 

Várpalotán könnyűzenei tevékenységet folytattak. 
Email: palotaihirnok@gmail.com, telefon: 20/2912649

Célpont
Tavalyelőtt, 2008 őszén alakult az együttes Debreczy Csongor 

(ének, szólógitár), Ments Csaba (basszusgitár) tagokkal. Kissé fu
ra időbéli eltolódások jelzik a Célpontot, hiszen a szöveg és a zene 
már kész volt Debreczy Csongor jóvoltából 2007ben, de a zenekar 
debütálása mégis 2009 tavaszára datálható, amikor is az Alagsor
ban mutatkoztak be a fiúk a nagyérdeműnek. Ekkor már dobosuk is 
került Fenyvesi Máté személyében. A grunch, alternatív, punkrock 
stílusjegyeket mutató, kizárólag saját számokat játszó Célpont jó 
néhány helyen fellépett, többek között Zamárdiban és Tihanyban 
az utcazenefesztiválon, Veszprémben az Expresszó Klubmoziban, 
ugyanitt a városi művelődési központban (exDimitrov), a Texasban, 
Budapesten a Rocktogonban. Legjobb számaik csendültek fel  mind
ezeken a helyeken (Célpont, Rockhotel, Jelentéktelen vers, Szöke
vény, Egy lány, Más mint az ember, Mondd és megyek, Haverokkal 
stb.). Szeptemberben a  magyar dal napján is zenéltek Palotán a 
várban. E koncert után távozott Fenyvesi Máté dobos, s így januárig 
nem is léptek fel. Ezután egy rövid ideig kisegítő ütősökre szorul
tak (Debreczy István, Szumper Ákos), majd 2010 februárjával került 
a célkeresztbe, akarom mondani a Célpontba György Norbert dobos 
(exRaven Hill). Így már beindulhatott újra a zenekar motorja. Egy
re több fellépésnek tettek eleget (például Budapest – Dürerkert,  
Veszprém – Expresszó Klubmozi, újra Budapest – Hacienda, Bics
ke – Klub  Andora,  Veszprém –  városi művelődési központ).  Eddi
gi legutolsó fellépésük májusban, a Pannónia fesztiválon volt.  De 
menjünk kissé vissza az időben: áprilisban a budapesti 0–24 hang
stúdióban ötszámos demolemezt vettek fel, amelyre a következő 
dalokat rögzítették: 

Rockhotel, Célpont, Haverokkal, Szökevény, Jelentéktelen vers.  
Június végére várható a lemez, szerzői kiadásban. Elképzelhető, 
hogy a közeljövőben egy menedzser segíti a zenekart az érvényesü
lés útján. Ja, és még valami: www.myspace.com/celpont

Tagok
Debreczy Csongor – szólógitár, ének
Ments Csaba – basszusgitár
György Norbert  – dob
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Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,

20/291-2649
apróhirdetéseit személyesen adhatja fel 9–17 óráig:

• Várpalota, Papír-írószer bolt, táncsics u. 15.
• Várpalota, Papír-írószer, szolgáltatóház
• Berhida, szabadság tér 5., elektro start szaküzlet

apróhirdetések

szolgáltatói katalógus

A lap legközelebb június 24-én jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: június 19., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Júniusi akció!

 Poratka-mentesítés, 
szõnyeg és kárpit 

tisztítása, takarítás

06 (20) 569-3790
www.atkamentesites.fw.hu

Ingatlan
eladó Várpalotán a városközpontban 

(Táncsics utcai) 56 nmes 2 szobás, 
részben felújított 4. emeleti erké
lyes, jó panorámájú lakás. Érdeklőd
ni a 30/8575865 telefonon du. 15–
19 óra között.

Balatonkenesén 625 nöl zártkerti szán
tó eladó. Víz, villany 100 méteren 
belül. Érd.: 30/3402771, egész nap.

eladó 67 nmes, 1+2 fél szobás hőmeny
nyiségmérős, redőnyös, 1. emeleti 
lakás a Brinkmannházban. Csere is 
érdekel (kisebb) Tel.: 30/5972310

Várpalotán a Rákóczi utcában alacsony 
rezsijű, redőnyös, műanyag ablakos, 
4. emeleti garzonlakás eladó. Irány
ár: 4,7 M Ft. Érd.: 20/2665646

Inotán 3 szobás egyedi gázfűtéses csa
ládi ház, jó állapotú, egészségügyi 
okokból sürgősen eladó. 20/976
5515

szilvásváradon a központban, de csen
des helyen kétbejáratú,  két gene

rációnak, vendéglátásra, cég, ön
kormányzati üdülőnek is alkalmas 
1200 nm területen fekvő 133 nmes, 
gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 
2 fürdőszoba, ebédlő, nappali, kan
dalló, gardrobe, kamra, pince, fúrott 
kút. Érdeklődni lehet:  30/6420307, 
36/355201

Várpalotán, a Gárdonyi u.ban 1 szobás 
37 nmes lakás eladó. Tel.: 70/364
6050

1,5 szobás alacsony rezsijű panellakás 
átlagos állapotban az Erdődy u.ban 
kedvező áron eladó. Érd.: 30/499
6396

eladó családi ház Pétfürdőn, a Kazin
czy utcában. Gázfűtéses, összkom
fortos, 2 szoba + nappali, gazdasági 
és melléképület+ garázs, pince. Te
lefon: 20/4555040

Várpalota-Inotán a Baglyas szőlőhe
gyen 500 nöl telek présházzal, pin
cével eladó. Telken kordonos szőlő, 
gyümölcsfák. Érd.: 88/785331

Várpalotán mérőórás garzon frekventált 
helyen (magasföldszint) eladó. Tel.: 
30/6160474

Állást kínál
Belvárosi 2 lépcsőházas társasházban 

számlaképes, referenciával rendel
kező takarítót keresünk. Érd: 0630
5104935, 06209347607

Munkát keres
óvodás és általános iskolás gyermekek 

felügyeletét vállalom egész nyáron, 
igény szerint játékos angol oktatás
sal. 0630/5349406

szociális gondozó és ápoló végzettség
gel ápolástgondozást vállalok, ta
karítás megbeszélés útján. Játékok 
eladók, olcsón. 20/5591412

Vegyes
 3-2-1-es ülőgarnitúra, szobabicik

li, mobilklíma, olajsütő eladó. Érd.: 
30/2953125 

régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) 
keresek megvételre. Oldalkocsi, al
katrész, szakkönyv,  régi kato
nai felszerelés, ruházat is érdekel. 
70/5148314

Pannónia motorkerékpáral katrészeket, 
Pan nónia motoros kertigépeket, komp
lett motorkerékpárt, blokkot, vala mint 
Bakony műves elektromos alkat részeket 
vásárolok. Kiss Kálmán 20/4427303

eladó Várpalotán az alsóvárosi teme
tőben dupla fedett sírhely. Ár meg
egyezés szerint. Érd.: 70/5915028

előnevelt húshibrid csirkék, alpesi fejős 
kecskék, gidák, Robi 55, Babetta el
adó, valamint fűkaszálást vállalok. 
30/6928872

Ikeás fotel eladó. Ingyen elvihető 3 db 
kiscica. Érd.: 30/2534495, 70/566
1567

eladó video,  400 les fagyasztóláda, 
monitor,  ifjúsági szekrénysor, 3 
sebességes kerékpár . Tel.: 88/473
449, 70/2504608

Pétfürdôn az Ösküi úton, 
aszfaltozott út mellett, 2325 nm-es 

saroktelek 42 nm-es felújított házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

telePhelynek 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  

Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu 
elôtt. érd.: 20/291-2649.

SZOLGÁLTATÓHÁZ 
AUTÓSBOLT

AutóALkAtrész és feLszereLés
Nyt.: H-P: 8.30-17.00, szo.:8.30-12.00

TeL.: 06 (30) 520-7606

UNIQA BIZTOSÍTÓ
Várpalota, Szabadság tér 6. 

Tel.: 88/746-963, 
70/941-5676

Raveczky üvegezés
Ajtók, ablakok üvegezése. Síküvegek, kated

rálüvegek, dróthálós, hőszigetelt üvegek, tükör.
8100 Várpalota, Veszprémi út 7. (hátul)

Tel./fax: 88/470-254  Mobil: 70/3637-137
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–11

Redőny | Reluxa 
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több mint harminc éve a Bányásznál
Haszonics János, a VBsK kézi-
labdacsapatának beállósa gyer-
mekkora óta űzi a sportot, szin-
te minden meccsen pályára lép 
és a mai napig töretlenül  lövi 
a gólokat az ellenfél kapujába. 
a 49 éves NB I-et is megjárt si-
keres sportoló emlékezett visz-
sza és számolt be lapunknak a 
korábbi évek tapasztalatáról, 
pályafutásának legemlékezete-
sebb pillanatairól.

– Miért kezdett el kézilabdázni?
– Abban az időben, amikor 

sportolni kezdtem, a foci, de leg
inkább a kézilabda számított nép
szerű sportnak itt Várpalotán. 
Poór Gyula tanár úr pedig a kézi
labdára helyezte a hangsúlyt. Ko
rábban atlétikában is megméret
tettem magam, de a kézilabdát 
szerettem meg, mert nagyon ösz
szetett sport, gyorsnak, robbané
konynak és lendületesnek kell len
ni hozzá.

– Hogyan kezdődött pályafutá-
sa?

– Először iskolai csapatban ját
szottam, 1975ben Poór Gyula né
hányunkat kiválogatta, és ezután 
kezdtem komolyabban kézilabdáz
ni a VBSK ifjúsági csapatában be

álló és jobb szélső poszton. Az 
1978/79es időszakban felkerül
tem a nagy csapatba, ami ekkor 
NB I/Bben szerepelt, és azt meg 
is nyerte. Újoncként legtöbbször 
cserejátékosként léptem pályára a 
tapasztaltabb játékosok mellett. 
Ezt követően 1981ben Gál Gyula 
és Forgács Gábor sportköri elnök 
irányításával csapatunk felkerült 
az NB Ibe.

– 1985–86-ban épült fel a városi 
sportcsarnok. Volt ennek valami kö-
ze az NB I-es szereplésükhöz?

– Persze, hiszen egészen addig 
a kinti betonos pályán játszottunk, 
ha jól emlékszem talán mi voltunk 
az egyetlen olyan csapat, amely
nek nem volt fedett területe, tor
nacsarnoka a mérkőzésekhez. Arról 

is esett szó, hogy esetleg kizárnak 
minket a bajnokságból emiatt. Sze
rencsére nem így történt. ’86ban 
negyedikek lettünk az NB Iben.

– Mi történt ezután?
– Egy időre a dunaújvárosi csa

pathoz szegődtem, 1993ban visz
szatértem, de akkorra gyakorlati
lag megszűnt a VBSK. Bezárt a bá
nya, és a város nem tudta fenn
tartani a csapatot. Újra kellett 
kezdenünk megyei szinten és az
óta sikerült feltornáznunk magun
kat újra az  NB I/Big.

– Poór Gyula A kézilabdázás tör-
ténete Várpalotán című könyvében 
ötven évre tekint vissza, bemutatva 
ezzel a csapatjátékot, a múlt nagy-
szerű mérkőzéseit és játékosait. Az 
egyik idézett interjúban az akkori 
sportköri elnök, Csővári János és 
Györe Tibor vezető edző az 1996/97-
es év csapatteljesítményét értékeli 
és az ön teljesítményét emelték ki 
gólkirályként, egymaga 144 gólt 
szerzett. Mi az, amire a legszíveseb-
ben emlékszik vissza profi pályafu-
tásából? Melyik volt számára a leg-
emlékezetesebb meccs?

– Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert olyan híres edzők 
mellett tanulhattam mint Poór 
Gyula, Györe Tibor, Kaló Sándor, 

most pedig Kiss Szilárd. Fiatalon 
kerültem be a csapatba, így együtt 
játszhattam a régi nagy játéko
sokkal, például Forgács Ferenccel, 
Kelemen Józseffel, Bakacs Ferenc
cel, Horváth Jánossal. A legemlé
kezetesebb meccs a ’86os NB Ies 
időszakunkból való, amikor meg
vertük a bajnok veszprémi csapa
tot betonos pályán.

– Mi a helyzet mostanában? 
Meddig szeretné folytatni a kézilab-
dázást?

– A mostani csapatunk tele 
van ügyes fiatal srácokkal és na
gyon erős a csapatjátékunk. Ezt 
mutatja az idei szép, minden vá
rakozást felülmúló ötödik helye
zésünk is. Olyan csapatok ellen is 
nyertünk meccseket, akik tele vol
tak NB Ies játékosokkal. Ennek 
ellenére én mostanában már csak 
levezetést végzek. Évek óta egyre 
jobban tolom a lezárás időpontját, 
de szerencsére még bírom a gyűrő
dést. Most ötvenéves koromra ter
vezem a befejezést, de ennyi év 
után nehéz lenne teljesen elsza
kadni a csapattól, ezért minden
képp szeretném tartani a fiúkkal 
a kapcsolatot és tevékenykedni a 
kézilabdacsapat körül.

BalÁzs KIttI

idősebb haszoniCs jános

Kiss szilárd távozik
Távozik Várpalotáról Kiss Szilárd, miu

tán visszatért korábbi sikerei színhelyére 
és a továbbiakban a dunaújvárosi női ké
zilabdacsapat vezetőedzője lesz. A remek 
szakember két és fél éven át irányította 
a palotai kézisek szakmai munkáját, mely 
csapatot tavaly visszavezetett az NB/B
be, ahol a gárda újoncként az 5. helyet 
szerezte meg a most lezáruló bajnokság
ban. Összesen 57 bajnoki mérkőzésen di
rigálta az együttest, mérlege: 42 győze
lem, 4 döntetlen és 11 vereség.

A VBSK a 2009/2010es bajnokság
ban maximálisan teljesítette a célkitű
zést (előzetesen az 58. helyre várták a 
szakemberek a csapatot). A másodosztály
ba frissen felkerült gárda méltó ellenfele 
volt az élcsapatoknak is: a Tatával kétszer 
döntetlent játszottak, a Vácot hazai pá
lyán, a Komlót pedig otthon és idegen

ben is sikerült legyőznie az együttesnek. 
A hazai mérleg imponáló: 9 győzelem, 2 
döntetlen és 2 vereség. Idegenben több
ször a szerencse is elkerülte a csapatot, 
itt a mérleg: 5 győzelem, 1 döntetlen és 7 
vereség. A házi gólkirály Paic Róbert lett 
139 góllal (átlag:5.79), mögötte Gebhardt 
Ádám végzett 98 dobott góllal, míg a kép
zeletbeli dobogó harmadik fokát Mazák 
Lajos szerezte meg 97 találattal. A csa
pat sikereinek alapja a masszív és haté
kony védekezés volt, a Bányász a Vác és a 
Nagyatád mögött a harmadik legkevesebb 
gólt kapta a bajnokságban. Összegzéskép
pen elmondható, hogy Kiss Szilárd várpa
lotai edzősködése idején lerakta egy zöm
mel fiatal játékosokból álló jó képességű 
csapat alapjait, amely a következő évek
ben akár az NB/B dobogójára is odaérhet.

BérCzes VIKtOr

a férfi kézilabda NB I/B nyugati csoportjának 
végeredménye:

  1. UniquaPécsi VSE 26  22 1 3 45
  2. Tatai HAC 26  16 7 3 39
  3. Váci KSETaxi 2000 26  16 3 7 35
  4. Komlói BSKTom Trans 26  15 2 9 32
  5. Várpalotai Bányász SK 26  14 3 9 31
  6. Rinyamenti KC 26  10 6  10  26
  7. Győri ETO 26  10 4  12  24
  8. Alba Regia KSE 26  11 1  14  23
  9. Tököl KSK 26  10 3  13  23
10. PLER KC II. 26  10 2  14  22
11. Szentendre KC 26  10 2  14  22
12. Le Belier KK Ajka 26  10 1  15  21
13. Szigetvári KSE 26  5 1  20  11

14. Ercsi SE 26  5 0  21  10

A VBSK ifjúsági csapat a 10. helyen végzett (9 győze
lem, 1 döntetlen, 16 vereség) 19 pontot gyűjtve.

Kíváncsi vagy arra, hogy mi is történik a városban? 

http://www.varpalotai.hu/Forum/



Visszaadjuk a hallást és az élményeket

General Medicina Rendelőintézet

Várpalota, Szent Imre utca 6.

www.victofon.hu

06-30/216-83-94
06-30/557-17-31

BEJELENTKEZÉS,
IDŐPONTKÉRÉS:

Ön tisztán érti minden szavukat?
JÖn a nyár, JÖnnek az unokák!

Jöjjön el hozzánk hallásvizsgálatra!

szabadulJon meg
hallásproblémáitól

Várpalota, Szent Imre u. 11. Tel.: 70/316-3684 
Nyitva: H-P. 9-17 és Szo. 9-12

Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/401-590 
Nyitva: H-P. 8-18 Szo. 8-12

www.hubertparketta.hu

Laminált padlóinkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia!
További akcióinkróL érdekLôdjenek üzLeTeinkben.

Az akció 2010. 06. 01-tõl 2010. 06. 30-ig, ill. a készlet erejéig tart. 
Az árak bruttó árak és forintban értendôek.

féle laminált padló

AmerikAi cseresznye 
hAjópAdló

 jellegû laminált padló 7 mm vastagságú

 1690 Ft/m2

svédpAdló
jellegû laminált padlók, 8, 10, 12 mm

30% kedvezménnyel


